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MAANDAG 26 MAART 2018  

 

Juf Jacqueline ziek 

Een staartje van de griepgolf heeft onze school bereikt. Juf Jacqueline is ziek. Zij is 
morgen nog afwezig. Vandaag was er inval vanuit de IPPON-pool. Morgen lossen 

we het intern op. Juf Ingrid zal samen met Nienke de ochtend groep 1/2 onder haar 
hoede nemen. ’s Middags gaan de groepen 1 t/m 4 samen knutselen en spelen met 

meester Chris en Nienke. Zij zijn allen bekend bij de kinderen. 
  

Lammetjes kijken 
Morgenochtend gaan de groepen 1/2 en 3/4 op bezoek bij “Opa Han” om lamme-

tjes te kijken. Ze gaan daar lopend naar toe. Heel veel plezier! 

 

Grote Rekendag 
Woensdag doen wij met de hele school mee aan de Grote Rekendag. Deze dag 

wordt ieder jaar georganiseerd voor de basisscholen in Nederland en Vlaanderen. 
De hele dag staat in het teken van rekenen. Na een gezamenlijke start gaan de kin-

deren in hun eigen groep aan de slag met allerlei opdrachten. Het thema is dit jaar: 
de school als pakhuis. 
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Paasfeest 
Aanstaande donderdag 29 maart zijn er op school verschillende Paas-activiteiten.   

We beginnen de dag om half negen met een paasontbijt in alle klassen. Daarna 
gaan we met alle kinderen paaseieren zoeken en knutselen.  

Wilt u uw kind uiterlijk woensdag 28 maart een bord, een beker, bestek, eierdop en 

eierlepeltje meegeven? Graag in een plastic tas voorzien van naam, zodat ook alles 
weer netjes mee naar huis kan. 

Lentekriebels (stukje uit groep 5/6) 

 

‘Wie ben ik?’ Ieder kind heeft eigen kwaliteiten en talenten om trots op te zijn. De 

een is goed in sporten, de ander kan goed pannenkoeken bakken. De een is altijd 

aardig, de ander altijd vrolijk. Je kunt trots zijn op iets wat je graag doet of waar je 
goed in bent, maar ook om wie je bent. Vandaag zijn we hierover met elkaar in ge-

sprek gegaan en hebben we gekeken wat ieder zo speciaal maakt.  

Daarnaast zijn we ons bewust geworden van de ideaal- en schoonheidsbeelden in 

de media en de invloed die deze kunnen hebben op ons zelfbeeld. We weten nu dat 

de beelden in de media vaak niet overeenkomen met de alledaagse werkelijkheid. 
Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat onze 22 vaders zeker niet allemaal spier-

bundels met een sixpack zijn en dat ook niet alle vrouwen lang en slank zijn. “Veel 
van hen hebben gewoon ballonnen in hun borsten en dragen veel make-up!”, aldus 

de kinderen. 
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Tijdens de les hebben we ook nagedacht over wie we zijn, waar we van houden en 
over onze eigenschappen en talenten. Ook hebben we allerlei positieve eigenschap-

pen van elkaar benoemd en nagedacht over wat we leuk vinden aan anderen. Deze 
complimentjes hebben we voor elkaar opgeschreven op rode en roze harten.  

Verkeersexamen groep 7/8 

De kinderen van groep 7/8 zijn op school druk aan het oefenen voor het theorie 
examen. Op 5 april moeten ze namelijk examen doen. 

Ook thuis kunnen de kinderen zich voorbereiden door proefexamens te maken op 
de site van Veilig Verkeer Nederland. 

www.examen.vvn.nl/oefenen 
Op donderdag 19 april volgt het praktijk examen. Veel succes allemaal! 
 

Elektruck 

 

http://www.examen.vvn.nl/oefenen
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Woensdag kwam er een grote omgebouwde stadsbus het fietspad oprijden. 

Groep 7/8 kregen les in deze bus. We werden in 2 groepen verdeeld. In de bus 

konden we zelf in tweetallen een muziekje maken en zingen, daarmee hebben 

we op de computer een muziekstuk gemaakt. In de klas kregen we les van twee 

studenten van de Herman brood academie, daarmee gingen we een muziekje 

maken van geluiden die van spullen in de klas liggen en de resultaten waren erg 

leuk. Ga naar www.elektruck.nl (on tour in Utrecht) voor onze muziek.  

David en Mika 

 

Fijne Paasdagen 

Aanstaande vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij. Namens team, AC en MR 

wensen we u hele fijne Paasdagen! 
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